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Tu Wersalu nie będzie! to spektakl, który nie próbuje dowieść prawdy czy nieprawdy, 

nie docieka, kto jest winien a kto nie. Nie stara się nikomu przypodobać ani nikogo 

obrazić. Przyglądamy się temu, jak fakty, dane, dowody i świadectwa przeplatają się 

ze skandalami, oskarżeniami, plotkami i fantazjami oraz w jaki sposób tworzą „opinię 

publiczną”. Materiał, na którym pracujemy, w całości składa się z artykułów z gazet – 

na ich podstawie śledzimy historię śmierci Andrzeja Leppera. Pytamy, co stoi za 

każdym z kolejnych publikowanych tekstów, by zrozumieć, jak funkcjonują media. To 

trochę jak surrealistyczna opowieść oparta na prawdziwej historii, spleciona z 

nierozerwalnych więzi między prawdą i fałszem; więzi, których przecinanie bywa 

śmiertelnie niebezpieczne. 

 



  

 

(…)  

 

Gdyby nie to, że był on znienawidzony przez mieszczaństwo, liberalne media oraz 

w równym stopniu przez postkomunistyczne jak postsolidarnościowe elity władzy, dla 

których był niechcianym bękartem „polskiej transformacji”, być może Andrzej Lepper 

postrzegany byłby bardziej przychylnie, mimo wielu afer i oskarżeń o przestępstwa. Kiedy 

stawał w latach 90. na czele związku zawodowego „Samoobrona” (zarejestrowanego w 

1992 r.) reprezentującego chłopskie interesy, nic nie wskazywało, że ruch ten wyniesie go 

w 2005 r. do fotela wicepremiera. Absolutny fenomen. W kraju, w którym wszyscy 

utyskują na społeczną polityczną bierność, działacze chłopscy pokroju Andrzeja Leppera, 

dali początek radykalnemu i masowemu ruchowi społecznemu.  

Powodem wzrostu niezadowolenia na wsi po 1989 roku, była pogarszająca się 

sytuacja ekonomiczna. Rodziny rolnicze uzyskiwały dochody nawet o połowę niższe, niż 

rodziny pracownicze w miastach. W regionach popegeerowskich odczuwano dotkliwie 

skutki bezrobocia sięgającego w niektórych powiatach 30-40 proc. Gniew i 

niezadowolenie kiełkowały jednak powoli. W wyborach prezydenckich w 1995 r. Andrzej 

Lepper zdobył jedynie nieco ponad 235 tys. głosów (1,3 proc.), tylko niewiele więcej od 

prawicowego kabareciarza Jana Pietrzaka. Pięć lat później poparło go już dodatkowo 300 

tys. ludzi (3,1 proc.). Nadal mało. Jednak od końca lat 90.  wrzenie na wsi narasta. Mnożą 

się protesty i blokady dróg. Ówczesna głowa polskiego kościoła, Józef Glemp, określa je 

jako „zaczątek terroryzmu”, co spotyka się z tak wielkim oburzeniem na wsi, że prymas 

musiał za swoje słowa potem publicznie przeprosić. W 2003 roku wystąpienia rolnicze 

sięgnęły zenitu. Zorganizowano wówczas ponad 2000 rolniczych blokad dróg. Podczas 

pierwszej odsłony, w ciągu 10 dni lutego 2003 r., miało miejsce 710 „różnego typu 

demonstracji rolniczych” (w tym ok. 400 blokad), które wg policji zgromadziły ok. 47 tys. 

protestujących. (Ile by to było wg dzisiejszej opozycji?) W wielu miejscach policja użyła siły. 

Byli ranni. Na tej fali protestów w 2005 roku Andrzej Lepper reprezentował już trzecią, a 



może nawet drugą siłę polityczną w kraju, a w wyborach prezydenckich otrzymał 2.259 

tys. głosów (15,1 proc). 

W momencie uzyskiwania coraz wyższych notowań politycznych, Lepper i jego 

ugrupowanie stało się wrogiem „numer jeden” elit rządzących, nie tylko spod szyldu PO, 

ale także PiS. Główne media traktowały Leppera z wielkomiejską pogardą. Dolepiano mu 

maskę „chama” i „buraka”, który jako „polityczny barbarzyńca”,  nie wie, o czym mówi i co 

robi. Stawiano go przed sądem za przewodzenie nielegalnym - w mniemaniu rządzących - 

protestom społecznym, za znieważanie konstytucyjnych organów władz i prominentnych 

polityków. Uchylano mu immunitet poselski i zmieniano przepisy tak, aby uniemożliwić mu 

kandydowanie do parlamentu. Wiele z tego co mówił i robił Lepper wydawało się wówczas 

niedopuszczalne, dziś jednak uchodzi za normę. Czy Lepper „zbrutalizował” politykę, czy 

tylko obnażał jej prawdziwe oblicze? Czy naruszając prawo działał w interesie społecznym 

czy tylko był politycznym awanturnikiem; występował w imię sprawiedliwości społecznej 

czy partykularyzmu? Co było większą zbrodnią: wysypanie ton zboża na tory, czy  

likwidacja PGR; blokowanie dróg czy strzelanie do protestujących z gumowej amunicji; 

nadużywanie wolności słowa, czy naśmiewanie się z głodujących dzieci z popegeerowskich 

wsi? Jedno jest pewne, system nie tylko nie akceptował Leppera, ale powoli zaciskał mu 

pętlę na szyi. Ciągle budząca wątpliwości śmierć Andrzeja Leppera, oznaczała koniec nie 

tylko jego kariery politycznej i koniec Samoobrony, ale zbiegła się z wyciszeniem 

radykalnych nastrojów na wsi. Żar buntu ostudziły unijne dotacje i dopłaty. Czy na długo? 

 



 

 
 

„W gruncie rzeczy nienawiść i pogarda wobec tych, których postrzega się jako gorszych od 

siebie i wrogich, może zastąpić prawie wszystkie inne źródła satysfakcji.”1 

 

 „Napalony na władzę Mulat, nowy Szela, polski Łukaszenko ante portas, 

awanturnik, który próbuje zrobić skok na niedużą kasę, Lenin z Zielnowa, lump z 

Samoobrony, mieszkaniec zagrody, człowiek bazarów, wódz słyszący głosy, polski Hitler, 

chłopski watażka, populista, malwersant, warchoł, trybun ludowy, największe zagrożenie 

dla Polski, gruboskórny prostak, przestępca, który wypowiedział wojnę własnemu 

państwu, nieuk o psychopatycznej osobowości, niechciany owoc polskiej demokracji, 

cham, cwaniak, który zerwał się ze smyczy, wilk” - to tylko niektóre cytaty z dziennikarskich 

komentarzy, towarzyszące wkraczaniu Andrzeja Leppera do polityki w latach 90. i na 

początku lat 2000. Wśród autorów tych określeń znaleźli się m.in. Krystyna Naszkowska, 

Jan Nowak-Jeziorański, Janina Paradowska, Piotr Najsztub, Stanisław Niesiołowski, Tomasz 

Lis, Bronisław Wildstein, Michał Karnowski. Dziennikarze i publicyści z lewej i prawej strony 

polskiej sceny politycznej, przedstawiciele mediów liberalnych („Gazeta Wyborcza”, 

„Polityka”) i konserwatywnych („Rzeczpospolita”, „Wprost”). Pogarda przeplata się tu z 

lękiem, cięte oceny z pobłażliwą protekcjonalnością, a całość tworzy obraz uprzedzeń 

ówczesnej klasy średniej i wyższej, zaniepokojonych „nieprzewidywalnym prostakiem”, 

stanowiącym w ich mniemaniu zagrożenie dla porządku społecznego, który został 

ustanowiony w konsekwencji wyborów podjętych na początku lat 90.  

Decyzja o wprowadzeniu do Polski kapitalizmu w jego późnej, neoliberalnej wersji 

oznaczała przecież społeczne i ekonomiczne wykluczenie tej części społeczeństwa, która 

stanowiła rdzeń Solidarności i umożliwiła zmianę systemu - robotników. Późny kapitalizm 

odebrał im nie tylko zabezpieczenie ekonomiczne, ale też ważny element społecznej 

                                                           
1 Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, 

s. 177. 



tożsamości - narrację o godności pracy fizycznej. Tymczasem w nowej, 

turbokapitalistycznej rzeczywistości lat 90. ocena sytuacji była jednoznaczna: jeśli ktoś nie 

poradzi sobie w nowym systemie, to znaczy, że nie jest wystarczająco zdolny, silny, 

kreatywny, zaradny. Obok silnego przywiązania do neoliberalnego myślenia pojawiło się 

coś jeszcze: pewnego rodzaju lęk oraz pogarda wobec tej części polskiego społeczeństwa, 

która nie mogła czy nie chciała odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  

W rezultacie Polska lat 90. oznaczała wyrzucenie poza nawias bardzo dużej grupy 

społecznej. Tymczasem wykluczenie i towarzyszące im poczucie krzywdy czy poniżenia 

mają wyjątkowo silne konsekwencje społeczne i polityczne. Bywają zarzewiem buntu, 

przewrotu lub powodują zaskakujące dla elit decyzje wyborców. W Prześnionej rewolucji 

Andrzej Leder pisał, że na poziomie społecznym poczucie krzywdy „skutkuje alienacją, 

uniemożliwia udział we wspólnocie politycznej, co więcej, uniemożliwia funkcjonowanie w 

dominującym imaginarium. (…) Poczucie krzywdy w Polsce nie stworzyło żadnego języka 

politycznego. Owszem, operuje językiem żałobnym, językiem wykluczenia moralnego, 

wreszcie językiem odwetu „przywracającego ład moralny”, ale żaden z nich nie stwarza 

płaszczyzny współistnienia. (…) Szeroko rozumiane elity, a wiec ci, którzy poprzez 

komunikację w polu symbolicznym panują nad sposobem nadawania zdarzeniom sensu, 

nad wzbogacaniem i chronieniem imaginarium, również są zupełnie bezradne. Ta 

bezradność zaś zawsze popychała do załatwiania sprawy łatwo – pogardą lub 

pochlebstwem. Istnieją bowiem dwa proste sposoby radzenia sobie z istnieniem 

skrzywdzonych i pełnych gniewu. Pierwszy polega na pogardliwym piętnowaniu takich 

stanów ducha jak nienawiść czy chęć odwetu. Sposób ten zawsze był wybierany przez 

kręgi – nazwijmy to – liberalne. W Polsce międzywojennej charakterystyczne było dla nich 

środowisko „Wiadomości Literackich”, a w III RP  - „Gazety Wyborczej”. Zakazywanie tego 

rodzaju przeżyć, napominanie, ze czuć się ich nie powinno, wreszcie drwienie z tych, 

którzy ich doświadczają, to fundamentalne grzechy tej postawy. (…) Nie dlatego, żebym 

uważał, że dobrze jest czuć nienawiść, ale dlatego, że zaklinaniem ani pouczaniem, a tym 

bardziej drwiną nie redukuje się nienawiści. Raczej się ją wzmacnia.”2  

 

 

                                                           
2 Tamże, s. 37-38.  



*** 

W pracy nad Tu Wersalu nie będzie! podstawowym punktem odniesienia była dla 

nas nie tyle biografia Andrzeja Leppera, ile reakcje, jakie na przestrzeni ponad dwudziestu 

lat budziło jego pojawienie się w polityce. Ich prześledzenie pozwala nie tylko przyjrzeć się 

historii polskiej transformacji z dość nieoczekiwanej strony, ale przede wszystkim dostrzec 

zjawiska społeczne, ekonomiczne i polityczne, które złożyły się na obecną sytuację w 

Polsce. Komentarze publicystów, język reportaży, sposób prowadzenia wywiadów, metody 

konstruowania zarówno tekstów analitycznych, jak i krótkich notek prasowych pokazują 

proces narastania klasowych uprzedzeń, odsłaniają zarysowujące się wówczas linie 

podziału, ujawniają społeczne lęki, obsesje, wyparcia. W pewien sposób portretują 

kształtowanie się podziałów klasowych polskiego społeczeństwa po 1989 roku. 

W 2003 roku Piotr Najsztub pytał Leppera w „Przekroju”, czy da się go oswoić: 

„Piotr Najsztub: Wydoroślał pan?  

Andrzej Lepper: Oczywiście. Cały czas dorośleję.  

Piotr Najsztub: Czyli mamy już Leppera trochę oswojonego?  

Andrzej Lepper: Ja dzikim człowiekiem nie byłem. Niektóre rzeczy musiałem robić, bo kto 

by się inaczej przebił przez wasze media! Gdyby stosował metody konwencjonalne...  

Piotr Najsztub: A uczy się pan angielskiego?”3 

Lepper dał się oswoić. „Ucywilizował się”. Zmienił fryzurę, garnitur, założył biało-

czerwony krawat, zmienił buty, gestykulację, sposób wyrażania się. Uczył się angielskiego. 

A przede wszystkim: zmienił własne stanowisko polityczne: Balcerowicz nie musiał już 

odchodzić, obrona wykluczonych zaczęła rywalizować z pokorą wobec tzw. wymagań 

wolnego rynku i wielkiego kapitału, a przywiązanie do spraw rolników i robotników 

ustąpiło fascynacji Janem Kulczykiem. Lepper z trybuna ludowego przekształcił się w 

element ówczesnych elit władzy, tracąc tym samym wiarygodność w oczach własnych 

wyborców. Nie mówił już ich językiem. Stał się elementem świata, który nimi gardził i 

którego nienawidzili - i mieli do tego pełne prawo. Jednocześnie jednak Lepper nigdy nie 

został przyjęty do środowiska elit, które odrzucały go jako nuworysza. W rezultacie 

                                                           
3 Napalony na władzę Mulat, z Andrzejem Lepperem rozmawia Piotr Najsztub, „Przekrój” 2003, nr 30, s.26-

30.  



przywódca Samoobrony znalazł się w miejscu, które nie dawało szans na dalszą karierę, a 

jednocześnie - uniemożliwiało powrót. 

Oczywiście bardzo kusi, by uznać Leppera za bohatera, by zbudować jego mit jako 

trochę współczesnego Jakuba Szeli, współczesnego Robin Hooda czy Janosika. To wydaje 

mi się bardzo mylące. Andrzej Lepper nie był bohaterem, był natomiast rezultatem i 

zarazem do pewnego stopnia ofiarą sposobu przeprowadzenie polskiej transformacji. 

Reprezentował tę grupę społeczną, która nijak nie pasowała do nowej rzeczywistości: nie 

umiała bądź nie chciała się w niej odnaleźć, łamała zasady, rozśmieszała niezgrabnością, 

zdumiewała nieznajomością reguł. Wstydziliśmy się jej. Lepper uosabiał to, co wstydliwe, 

niechciane, wyparte, co w zostało wykluczone z przyjętego wyobrażenia o „nowym” 

polskim społeczeństwie. Przez to budził niesmak, oburzenie, czasem lęk, najczęściej - 

drwinę i pogardę. Bezlitosną wystawił nam ocenę. 



 

 

 

Polska transformacja wciąż pozostaje historią nieopowiedzianą. Mamy wprawdzie 

rozwiniętą hagiografię na jej temat i nie mniej głosów dezawuujących osiągnięcia 

przełomu roku 1989.  Jednak w obu przypadkach wyrażają one sposób myślenia elit 

patrzących na historię ostatniego ćwierćwiecza jedynie ze swojej perspektywy.  Cała 

polska klasa polityczna tego okresu, choć skłócona, zgadzała się w jednym: braku 

alternatywy dla tzw. reformy Balcerowicza (podyktowanej polskiemu ministrowi finansów 

przez ekonomistę z MFW Jeffrey’a Sachsa) i brutalnego neoliberalizmu ekonomicznego. W 

tej sytuacji w dominujących dziś narracjach o transformacji brak doświadczenia milionów 

ludzi, którzy padli ofiarą doktrynerskiego myślenia, ale nigdy się z nim nie pogodzili. Tych, 

którzy stracili pracę i środki utrzymania, których wtrącono w biedę, sprywatyzowano wraz 

z mieszkaniami, skazano na niepewność, ograbiono z praw społecznych i szans na lepsze 

jutro, a na koniec napiętnowano pogardliwym mianem homo sowietikusów.  

Zmarginalizowana historia podporządkowanych, którzy mieli zapłacić za sukcesy 

posttransformacyjnych elit dociera do nas od czasu do czasu w budzącym oburzenie, 

wyśmiewanym, a dla wielu zwyczajnie niezrozumiałym okrzyku „Balcerowicz musi odejść!”. 

Jeżeli chcemy przywrócić jej należne w świadomości zbiorowej miejsce, to właśnie od tego 

powinniśmy zacząć. Dlatego hasło to towarzyszyć nam będzie w debacie, której celem jest 

próba zarysowania ludowej historii III Rzeczypospolitej. Jest to historia niezgody na 

„konieczne koszty reform”, dzieje tysięcy strajków i protestów ulicznych, okupacji fabryk, 

demonstracji, masowych mobilizacji, komitetów protestacyjnych, sabotażu i chłopskich 

blokad. To także historia ludowych liderów w rodzaju Andrzeja Leppera.  

Waga walk społecznych i ludowego oporu w naszym kraju po 1989 r. wciąż 

pozostaje niedoceniona. Tymczasem bardzo prawdopodobne, że to właśnie one ocaliły 



polską demokrację przed dyktaturą ekonomiczną w stylu Rosji Jelcyna albo Chile 

Pinocheta.  

Okrzyk „Balcerowicz musi odejść!” uparcie powraca podczas różnych protestów 

społecznych w Polsce. Nieprzypadkowo. Być może znajdujemy w nim trop prowadzący do 

zrozumienia najważniejszej sprzeczności wypełniającej 25 lat najnowszej historii Polski. 

Sprzeczności między obietnicą demokracji, a realnym kapitalizmem.  

 

 

Jest antropologiem społecznym. Absolwent United World College of the Altantic (Wielka 

Brytania), University College Utrecht (Holandia) oraz Central European University (Węgry). 

Jego praca doktorska pt. The Cunning of Class – Urbanization of Inequality in Post-war 

Poland (2010) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Autor tekstów z 

zakresu studiów miejskich, antropologii porównawczej i ekonomicznej oraz historii 

społecznej. W 2009 roku stypendysta kierowanego przez Davida Harveya Center for Place, 

Culture and Politics przy City University of New York. W latach 2010-2014 wspierał powstanie 

i rozwój w Polsce ruchów miejskich – m.in. jako organizator pierwszego Kongresu Ruchów 

Miejskich czy koordynator ogólnopolskiego Porozumienia Ruchów Miejskich. Współautor 

książki Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu (Res Publica Nowa, 2013). 

Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz w Centrum 

Europejskich Studiów Lokalnych i Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Niebawem 

wyjdzie jego książka pt. Kapitalizm. Historia krótkiego trwania (Bęc Zmiana). 

 

Tłumaczka, historyczka idei, socjalistka. Współzałożycielka i redaktorka Nowych Peryferii. 

W latach 2007-2014 mieszkała w Wielkiej Brytanii gdzie ukończyła studia i prowadziła 

kampanie na rzecz aktywizacji politycznej małych miejscowości górniczej północy. W 

latach 2015-2016 członkini Rady Krajowej Partii Razem, obecnie grupy ds. zagranicznych 

w Razem. Naukowo zajmuje się kwestią sprawiedliwości okresu przejściowego. 



Socjolog i aktywista związany od lat 80. z ruchem anarchistycznym, a później także 

środowiskiem poznańskiego Rozbratu. Działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Inicjatywa Pracownicza. Autor książek: Globalizacja a konflikty lokalne (2002), Odzyskać 

miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting i anarchitektura (2005) oraz Prekariat i nowa walka 

klas (2014). 

Mieszka i pracuje w Bejrucie oraz w Berlinie. Zafascynowany przenikaniem się fikcji 

i realności, w swojej praktyce artystycznej, wywodzącej się z teatru, swobodnie sięga do 

rozmaitych dyscyplin, pracując pomiędzy sceną, performansem i sztukami wizualnymi. 

Jest współzałożycielem Beirut Art Center, współwydawcą TDR: The Drama Review (Nowy 

Jork) oraz stałym reżyserem w monachijskiej Kammerspiele. Jego najnowsze spektakle to 

Ode to Joy (2015), Riding on a cloud (2013) oraz 33 RPM and a Few Seconds (2012), 

zrealizowane wspólnie z Liną Majdalanie, natomiast ostatnie wystawy miały miejsce m.in. 

w nowojorskiej MOMIE (2015), Mesnta Gallerija (Lublana, 2014), SALT (Stambuł, 2014), 

CA2M (Madryt, 2013) oraz DOCUMENTA 13 (Kassel, 2012). Podczas Festiwalu Prapremier 

w 2015 roku bydgoscy widzowie mieli okazję obejrzeć jeden z jego najgłośniejszych 

spektakli: Riding on a Cloud. 

Kuratorka teatru i tańca, wspólnie z Grzegorzem Reske prowadzi festiwal Konfrontacje 

Teatralne w Lublinie (www.konfrontacje.pl), współpracuje z Teatrem Polskim w Bygoszczy. 

Jest autorką i kuratorką projektu East European Performing Arts Platform 

(www.eepap.culture.pl) oraz jedną z inicjatorek i kuratorek projektu Identity. Move! 

(www.identitymove.eu). Współpracowała m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Schaus-

pielhaus Bochum, Forum Freies Theater w Duesseldorfie,Instytutem Teatralnym, 

Krakowskimi Reminiscencjami Teatralnymi. Prowadzi bloga fraukeil.wordpress.com 

  

 

http://www.konfrontacje.pl/
http://www.eepap.culture.pl/
http://www.identitymove.eu/

